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Pamēģina 
un paliek

Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta  
līdzekļiem. Par materiāla saturu atbild laikraksts “Staburags”.

“Aizkrauklis” ir pirmais 
aizkrauklieša Jāņa Galviņa 
tautas deju kolektīvs. 

Savulaik Galviņa kungs strā-
dāja kolhozā par agronomu, dar-
ba bija daudz, tāpēc dejošanai 
nevarēja atlicināt laiku. Būdams 
pensionārs, veda mazbērnus uz 
bērnudārzu un reiz satika deju ko-
lektīva vadītāju, kura aicināja nākt 
dejot. “Man patika balles dejas, 
tehnikuma laikā bija deju kursi. 
Tautas dejas nebiju dejojis. Kad 
vadītāja uzaicināja, teicu, ka pa-
mēģināšu. Tā es te atnācu. Vadī-
tāja “izšķīra” precētu pāri — Zoju 
un Arnoldu, mani salika ar Zoju. 
Trīsreiz esmu bijis Rīgā Deju svēt-
kos. Par ceturtajiem vēl nezinu. 
Esmu iejuties kolektīvā. Kamēr 
veselība atļaus, turpināšu,” teic 
Jānis Galviņš.

Dejo sava prieka pēc

Kaut kas ļoti dārgs

Kas zina, cik deju soļu vairāk nekā 30 gadu garumā izdejojis aiz
krauklietis Edgars Ondzulis ar sievu Lolitu? 

Sākumā dejojuši vidējās paaudzes deju kolektīvā, tagad senioru. “Cilvēki 
tie paši, kopības sajūta nav zudusi,” atzīst Edgars. Vaicāts, vai deja ir dzīve, 
aizkrauklietis teic: “Dzīve nē, bet vaļasprieks. Mēs dejojam sava prieka 
pēc.” No 1993. gada Ondzuļi piedalījušies visos Dziesmu un Deju svētkos. 
Jubilejas reizē Edgars kolektīvam novēl šajā pašā sastāvā sagaidīt 20. dzim-
šanas dienu!

Pateicoties  Aijas Melnes neatlaidībai un pārliecībai, radās deju 
kolektīvs “Aizkrauklis”, ko dibināja kopā ar Initu Vilciņu un arī pati 
ir starp dejotājiem. 

“Cilvēki bija atsaucīgi,” atminoties sākumu, teic Aija, “arī tagad ir tāpat, 
tikai ar cilvēkiem ir daudz jārunā un viņi jāsaprot. Jāprot tā, kā to dara 
mūsu vadītāja. Priecājos, ka ir tāds kolektīvs, priecājos par dejotājiem, ka 
mēs protam turēties kopā.” Ko nozīmē dejot “Aizkrauklī”? “Tas ir vairāk 
kā tikai deja, vairāk tikai kā ģimene, vairāk kā tikai kopābūšana. Tas ir kaut 
kas man ļoti, ļoti dārgs, kaut kas pāri visam. Mēs svinam savas jubilejas un 
svētkus. Katru vasaru mums ir nometne, un mēs braucam pie kāda no 
dejotājiem, iepazīstam apkārtni, vai arī braucam kādā divu dienu ekskur-
sijā. Mēs esam ļoti labs kodols. Ja kādam gadās kļūmīte, nestrīdamies, pa 
dzīvi ejam ar smaidu.”

Lai top svētki!

“Tā kā dalīts prieks ir dubults prieks, dejotāji 
aicina svētkus svinēt kopā. Lai top svētki!” kon
certa ievadā sacīja Vanda ArntaLaizāne, kura 
pasākumu, kas aizritēja sirsnīgā gaisotnē, vadīja 
kopā ar Aigaru Zemzariņu.

Koncerta laikā sumināja nominantus, kas tika no-
teikti iekšējā balsojumā. Titulu īpašnieki ieņēma vietas 
goda krēslā, un kāds no kolektīviem viņiem veltīja 
deju.

◆ “Cēlākā”, “Cēlākais” — Inta Gulbe, Jānis Ikau-
nieks.

◆ “Nopietnākā”, “Nopietnākais” — Zoja Zilgalve, 
Voldemārs Siders.

◆ “Klusākā”, “Klusākais” — Ludmila Grundule, 
Jānis Galviņš.

◆ “Aktīvākā”, “Aktīvākais” — Maija Zariņa, Arnolds 
Zilgalvis.

◆ “Jautrākā”, “Jautrākais” — Aija Dace Tiltiņa, 
Andris Balodis.

◆ “Smaidīgākā”, “Smaidīgākais” — Regīna Ikau-
niece, Andris Silaraups.

◆ “Apzinīgākā”, “Apzinīgākais” — Ruta Plūme, 
Edgars Ondzulis.

◆ “Centīgākā”, “Centīgākais” — Mārīte Novicka, 
Jānis Kuciks.

◆ “Pacietīgākā”, “Pacietīgākais” — Ārija Šupeiko, 
Viktors Novickis.

◆ “Atraktīvākā”, “Atraktīvākais” — Lolita Ondzule, 
Ingars Gulbis.

◆ “Par mūža ieguldījumu” — Aija Melne.

“Aizkraukli” sveica arī draugu kolektīvi, kuriem pie-
šķīra titulu “Labākie draugi” — Līvānu “Dubnava”, 
Lēdmanes tautas nama senioru deju kolektīvs “Lēd-
mane”, Aizkraukles kultūras centra vidējās paaudzes 
deju kolektīvs “Aizkrauklis” un “Jautrās vecmāmiņas”.

“Šodien ir tā īpašā diena, kad mēs svinam kopā — 
mēs svinam deju, svinam mūsu pastāvēšanu, svinam 
to, ka mēs esam, svinam to, ka jūs esat, jo bez mūsu 
draugiem un skatītājiem nebūtu gandarījuma dejot uz 
skatuves un saņemt aplausus, kas ir kaut kas ļoti jauks,” 
koncerta noslēgumā sacīja senioru deju kolektīva “Aiz-
krauklis” vadītāja Inita Vilciņa.

“JAUTRĀKO” TITULU ieguva Aija Dace Tiltiņa un Andris Balodis.

è 10. lpp.

AIJA MELNE (trešā no kreisās) bijusi gan pie kolektīva dibināšanas šūpuļa, 
kā arī visus šos gadus dejojusi gan vidējās paaudzes deju kolektīvā, gan 
tagad arī senioru kolektīvā.

JĀNIS GALVIŅŠ deju kolektīvā "Aizkrauklis" nodejojis visus 15 gadus, lai 
gan pirms tam tautas dejas nebija dejojis. Attēlā — kopā ar kolektīva 
dejotāju Ludmilu Grunduli.

AIZKRAUKLES JUBILĀRUS sveica aizrautīgie dejotāji no Lēdmanes.


